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 0 ناكل اللا رس

 00 1 فدا رول
 ١ 3 ا 01001 1 1 0 35

 ان الا ل ال 00 020

 ش 0 ا 1 ش 2

 0 ا

 درك ا
 - 1 و

 ١ ١

 004 ١ 0 ةبتاسول هج ع اينعلم 2 بيد طم ل هن هوراف

 9 ٠ ا 0 2

 يدك ل ا ا نا 1 10



 ا ا ا

 80ه 041:8 ءهطعمطم10 عتدوطع -ةخططقتس ]نص عع 710 12111 11122 61-

 عقطست طه: 2 8 19, 69, الل. 2686, 50516 12 062 آل ه>2هزءطح

 متمدو» ةءوامم» 8ءاطستغم» طهذ 1 8 !"1, 628, ل. 480 تصل ص

 8ممزا11 طاطو» 0ع [ستومم»:ةانطاتق 1! هدعودا ه0. الطعدتتم12عع م. 12, 5

 50 ةهتتعط طه1 11 ةم5ءد1610, © ءوعطت ءطغوءطصوتطوخ لعدن: ةسوطوعت» ال.

 506 : 51) طفت مهاسسمتتست 046 00122 1560126. ظئاس تلقت

 هتف عدت 1؟؟ةيماععطعب» 155 هموقطسق طع 8'عوعطنتر 0م1156ا138 208-

 ةدصق 1 (60. طهنص) 1855, م. 442: ةفرعم ىف خيرا مش نم ىقننم

 خيرانلا حاتم ه1 ةممرع ظوصص ةعاكتس عوتت 3115 (8071151:5) 2 ]262251914 عءا

 نطو 016غ ]لك همصكمت5 0ع © ءوعطتعططو © 81.

 فحصت 06م 1نطتس عوم» اندتع هوز ةادااا]1هأطعاع 1220 1عط 21123 6

 طمسلم عطس ر 1", عم 1عةهعاوأد ر هان. ا! ةةددذوزسر 026910ع 981-

 ط[وعطع» الكدصت1ىءد1 م16 12 طةطتة5ءان5 ععدوتت72 ]15و 12. 141: (001-

 1ععاوصسعسس ,,1) ظتسع قةططقسل]طدص ع نطو © ءوعطت ءطغع ه2 6 ءاتت1

 ءهلفتس (ةذع!) ةزرذغأ, ؟ه]1هةقصلتع” 0. طب 51. 6-1 0115[ةطل1ع

 م15 فيلي (هر 3), 095 موزكونع سممععط قةطوءطصعت 06م2 76065.

 لن1ع ةعطتخ اطتصو15ءر 06 ؟هلكوه16 تص0 ؟1ة11هعاط ةسعط 06 ظاتصلعأو

 هممطعطسءعم لع طقس 0ععطص71ل6 مانط6 702 ءهتسعرتط» 85عط70ع2طء1 زم



 جن 00 ا نا

 © معبأ طعص نصل طمقع هتف لعدد مسكت ع 0عق 1. ل ةطتعطتتت 8

0010 

 ]دوه عاوزتعطع 1١ ساععطعبب ةجص0 ةعط ممعط آد : لكل (هئو10عاتع 01

 طع ظزطا1هاطععو (0منعدتد]15 معمم ععاتتقطه ر ©61مةع2 185, الآ.

 , ةبراشلا ملع ىف خيرامشلا (طصمصم10م عرب ط7 850117. - 10 ؟0-

 ماععر هلم 06ع2'*' 860 11عوو زعط مصقتخ لعبت 01 06 اك قةد1عا1ءطعط

 طزطا1 هغطعاع دم ظوسعاتس 016 طعالعج 18221:0ةءطست4 ع اعمدصطسعات : 116

 سمر 8! زه5 هحتطم]ل ورح ص 000. 8معوطصع. 62, 201. 152 ".-155 1.

 120 ةعط]1 ةووؤ ةزعط 03 نسصسصتغأءا طوع هدح 016 (طقا1 عد عمدعطت ءطخع

 ءافلخلا خيرات عمد 8دز845 هصز 401. 155 .-15'" . 101م5 طمعط
 ن2 :

 016 ادعدو !1ةهعتءواتةءطع قاططقق 1 دلل ىتف يلملا 110

 1577.-160 36 52086 لالظلل ظبجوملا لاصخل ىف لالهلا ور

 طعزلع عمرد نطصقتنعرت مةتط0م1 , طصقأ 06 انططء7ةءطتطأأا 068 عه2262 و

 +مور> 06ةةو1طوح طقسا عدلان عط ن0 ةقطتع ]اعاوزط ععقعاطت1] ةطةط عاد

 82068: هيناك كب ىلع هثتاعسنت حنس لوالا عيبر رهش عباس ىف

 ليوطلا ديح* ىب دجأ ىب دبحم ليلا 5- 8موصستت طق-

 طع متع 70ه نطق هلع 2158 8قط0فءطختلا ؟هدح لوطتب 900, 60

 ممعط تا ]طعمطد وزود 80418 عومعطصءطوط. 8 16 0316 6

 6120186 ندع نسمع ةريفعوطو ععكم١لعات ز 40ءاط 65[22115851 6

 طووومربع 1رعدور أو انتحل ]طنانعاععسم»عقستاتس عمر 0ع 320672 1320-

 ععطصإ( مهر ةحكصمدصستس مر 760م2. طو» "116م1 (20) 156 نست

 عر 8ءطاتقق 0ع (طق]1 عد عوووطتعططع ةصعوءعتطقرو ةقحط 4

 جالو متلفع ةعطتق# طتسقتت [ععقهعاس: ءاطعن مهدد 06 عامز ءطعت» 4

 مانالا هدوج- نم هللا عتمأ ىطويسالا لالخل افلخل ييرات فلومل.

 11و 2. موماتسم» 8ظمصلفءطصت#, 8“, 156 هدتطقاةءهنن 12 لمحت

 مورست ةلاطوتل 3ه)0141:ةءطق» ن0 22062: ه>: 8 ةءطستقاوت 0004.

 490, 501. 19 .-28 (هطصعم '1156ع]), 16م 016 615565 0



171001277“ 27111 

 نس ل. 1160 حج 1:47 (؟عا. مطلعه, ا!" ةعدعاعطست85 06ه ةنهم

 طاقعاطمس» 8كمص0مءطتتكوصر د ا[. 1451) ؟هطل هج ةلسعتت لئانعاععد

 ممعطغ 2ةعءطغتع اعهمزعننز طعفمس0عتو 036 11ععتتط قات 62 8120 01

 مطفط وقمع ةرخلضوطقر 80 0883 2. 8. 89115 عطط 2

 ىرعؤلا ", 11 هذص ىرصقرلا عمهم0:0هص 155. 1»هادلهدص 1915666 6

 رص هتسعواسم» 1"ة11ود عدقو ط1ودم15مر هزم 156 06م2 ععغ هص0 طععطت

 11007 ف ميراكامو ا 10! د

 طزووو» اعاوتصو ءطعمصم1هعتنءطع '1'مدعاون مقعأ لعد عاعاعطعم

 طق دلععو» هدجوت ء1مموهع01ةءاطع اعمر مت 12ه :1ةءطعب قعطولغعدف هن ةتعطر

 يزعم رممزع ه5 56ه 8هز8:15 8طءعطقتنمأ عقكماطست 5120: 11 طقطعط

 +نع1] د00 716168161 هالتك 6522617 1311122 21153111121 61185601:8118: 0

 عامسا1 ءط 2114و قصلعق ةزعط ةءطم» طه ةانطعمءع» 8ءطصتكاة عال عظات

 جا1مزط 08 7161م 0ءةمه1طور ان 1125 ؟6ا:102ع2 5120, 50 طقأ 5

 8ر42 عد ممم عطعو موءاطغق آ؟ةهعامم116 ةنطقاغوم. 8ءاسع» 1600

 عمرسقمو 111 هع ةدتعط طتمع» 21163 لمنعط مس تطتناتتع 702 ©6©-

 وقاطسومد ةسص عزل ةطانغ هر 7012 هد زهد 035 الاوتع 020 01416

 ةوزسم» 15[1ةهمورتةءطعس 2مل نعتمد ةزعطغق : هتك 2116 ©66ط1ع56 خ1

 هدد 0316 طوه1 06ه 12014155 هتج؟ععاعمدصتس م26 1120 5مع11]216 !عن11-

 ونمعاع 1لمغطم0لعم نطومتوعومر عا. 6010م3 طع, كانتن (ناطق هلع 1

 هقتلع 6141 ه0-ثد [لو-8دز 415 ن0 ةوزسع»» 1[1[ةموضاقءاطعب لئطقأاع-

 اعمزك. اص 1871. زظظتصع هنن ععطع7 066 (16115161112]0182 9

 عوطخءت 11[هءوستعءطمبب 8ءطق#عم5 85ه ة1185 020 06 © وةءطقق»

 ممص]لعأمر 912 016 هو نصقعتتعلت 50 طوائوتتق ظتاتعطتطوتنعط 2017-

 طتفغمدت ه0 18227؟10م80نلعع> 06 ةم6[5ه258 >1

 8عءاطم]1ة51ع (8دز نؤ1 ةذودنط 911 ح 1505) 661 5612629 2

 ةصاعمسم , طوطقاتو ةعاط دطصتتخ 7012: 211586882862 5011 02561 "6م

 عمر هج عمقووونوي 1طمتتم أ ءعاعع 06د الامسصعفقر لعسص 1لعقتر



 2”آ1آ11 7021770“

 11ه كوست < ها 6ةعقست“, 1كدمس ه1- 11هطقجل نهر '"ةستلج هلع

 1101215 1ع.

 اكسس همءط ةهاط1عو ظعسسفتاءات7عع2: 2. !, 4. 5 1865 ةتتققلاع240 ,

 وهذ 016 عممووو (نطصمصم10عنع ظاصفصتق عدطصق 122071616 1865 8 ,١

 اوس 067 نومق طتعطتو 220عمع5 ةعاطصر 215 ما اال © ءصعق. 3

 مهعا 06 عمافءطتقءطمس 1ظ'هرص 1 عمال, 1'فالر 816 06 نوشمف (006

 نوسيف) 6م زاهدذ مهد 156: هر 2 ماتتلمه دقت 8568م ىمرلقلا

 ىمهر ءالعد ضخحلا هةموو[ ه2, 516 هذ 4 طهأ 6طه1 826150025 70-
 زعمرس 21. سا هر 19 1. ؟ع]1. 2102821 00102010816 3 125 4 ,. !١

 ؟ر 19 8. 1طالمدد نصل طقصتقتع 15مه13262515 ةداتهأل ع5 ه0. 6012101

 .٠ ات م.أأ نصل ١١ (1١؟هعءعطعس تدعم ع5 8610ءعدغاتنق) ؟ع]1. 811

 (طعمصم1معنم "1: ةلهمطتع 1. :١١ زارتقذص ةها-تفعوط ,360 .١"

 106, 5911. 231: 1 ظتقؤسس 60. آ[؟566ه24614 11. 91. دن م. ار

 921. ع1. 0همرتسا 1. 11: 8هطئززفذن (1ةنصتق 1868) “أ.

 '1"نطتس عع, 28. ل11 4 از فو ل



 10. 3-01 اللوك, قاتلا:

 21. 1 هلكمر 81 هليجمر 82 هليجر 87 86966 كص آنانءاك0.

 ماصع.

 62 ركب وبأر 1 كك مبأر 1" ركب نبأ:

5: 

 10. 82 نيباذكلا.

 3. 81 لاش هؤوئ6 لمثل

 8. 8! مدقتنم هفصور, 1 مدقتلل مفصو.

 15. 0088. ىينثالا.

 19. 1 هيف ءاطع الو ذخأ موهير 82 هيف ءاطع الو دخأ ال موي

 20. 1 هابو ميوؤت+

 222 معنك.

 2 4. 82 ءارشلاو ةراجتلاب عجرتس 1' انهلاو همالسلاب

 6. 81:9 اموير ةلاناةكتما

 1 جياححو 1 خئاد (نمدأه 1226113122٠

 1317 1“ راق و“ 827 ةيبفق»

 81 2 جوؤت (ىمرطتل عقال

 87 ةنعأف ممعاط 1:

 كيبل ىصو 3! كن لا هملعي ال ملعلا اذهو

 12. 81 دماه ذو ةريط الو نصل ةهنص 8320 رغص الو.

 18: 1 لذاوعر الذاع



 م

 ةدعقلا وذو بارضلل اهبانذأب لبالا تلاش لاوشو ودل نم لاصفلا

 انقس امئاو هيف نوكح اوناك ذل وذو لاتقلا نع هيف اودعق

 نناكلاب يلع لو دميم ءاهنال [نف) ىكئاو دنا فك

 «باتكلا رخآآ «فيفوتلا هّللابو ءاهلهج- جروملاو

 5 بافولا قليلا هلل ىيكشا

 317 ى 1514 ا 11 *_

 :٠ 15 ورق سن يضر ارنا

 18.19. 8! هو رخنم: بيهم نك. ندم صت فكذتا م. 1هز 8 3م

 19. لل! 1" كونكلا جيرلأ»

 20. 8! نويق نمر 8” نونيز ىفو 1 طانعاك.

 1: 7 نايفس 657. ” 4, 1' نابعشر 8! 1ع.

 هر 5. 81 ىريرغلا, 82 ىرهزلا, 1 ىريبزلا , هك. 1س شقط 17, 54+

 15 ند (لليكحم)و 1 ىبأو 0 نع.

 1 رس يحرز ف” قيس نا "نعوم ةدع ند ]نع (6

 ةريس هل. 86180021 مدققتست).

 ل هرجاهم.

 “مر 5 06. هاونن 8١ ىقويصلا - بوقعي ط6 1 دات“: ىراضبلا, 2

 كرات ىف ىواكحطلا (؟عا. 1م هد1614, 6 هةءطخ ءطغو ءطتعأم

 طوع الل. 102).

 فاي



 فاق

 ا

 باجرو باجرأ هعبج بحجر لولا اع لحوكاو ةكاصلا حصألاو

 ف محو حالسلا خعقعت كبف عيمسب نكي مم 0 مصألا هلا لاقيو تانج

 هم وصد لكشف 9 كروو ل ل تسال م خميظعتل

 (؛ عوضومو رحنم نيب ام 2 لب ءىش اهنم تيتي من كتثيداحأ

 ثتكعحك ةلمماكا أره مودع معلص بنل نحكي م نالسعوو لاعوأ

 « دلبق ا هدكصي م نأ راصد او مينعلا م ,رتكابإو الأودي ناضمر

 اضمرأو تاناضمر هعمجو رد لش 2و كانا نم 0 ناضمر

 ىور لق وهشلا كرن نم جدصفأ ناسضمر رهشو اناكنلا لاق ضامرو

 الوقت ١ لاك اظرف م نع فيعض كلنسب 0 1 هم

 لواومنتو ليواوشا هعيج لاوش « فقتاون عمجلاو انقفانأ# يسب نم

 معلص ىينلا دقع ء«لداوع عيجلاو الداع ىهسي ناكو تالاوشو

 ةبذ حاكنلا باحات مذ ةشتاع تناكو هيف اهب جدزتو خشداع ىلع

 سكعلا نم ميصغأ ىف ىناثلا رسكو لوألا حقفو رسكلاو حتغلا

 كلذ لولا |[ نم نانو دك «تاودو :ندعتلا تاوذا انيعيج

 يرخأ (ةدئثاف) « ترب عمجلاو اكرب ىلاثلاو تاءاومو ة.عوفأ عمللو

 كلامنا نب ورمع هيلا ء اكك# لق ىعبصألا فقيرط 0 ركاسع ن

 برعلا نأل رفصو هيف مبكم لاتقلا ْنأل موكملا ىمس اينا 0

 نوعبرب اوناك عمر أرهدشو ورغص اهل لاقي اذالد خليف لونت كناك

 نوبجري اهناك بجرو كيلا اييينا كمخ# ناك نايدامجو اههمف

 كلذ تييضمر ناضمرو لثايقلا كبف 0 نابعشو لكنلا 6



 ىضر ىبا نبا [رفاؤ] هخعا كو دنع هللا بلاط

 ءارتما الب تدرأ نا كيصل اقح تبسلا موي ميلا معنل

 ءايسلا !كقلخ  ق-ءللا "كبف + هيفا نال ةنبلا نحالا 3و

 ءارشلاسبو حاجنلاب عجر فذ هبذ ترفاس نأ نينقالا 2

 د

 ءامدلا قف هتائاس ىفق اثالثلا ىف ةماجخلا

 ءاعسبرالا مد. مويا معفذت ًءاود امو ورمأ برست نأو

 ءايضقلابب' ناسي هلللا+ رات ٍيجاح ءاضق سيمكل موي ىفو

 ءاسنلا عم لاجرلا تاذلو سرعو مييوزت تاعمدلا ىفو
 ع

 هع دلالا ىضر كاكَط وم ند قلخ 0 [_هتابسن ىف تحاق
 عال

 نمو مك اراسكامو مراسكامو تامركام ىلع عمج م ركملا اك ركظن

 ليضفأ جحكصلا 3 ( ريماعو 7 عمذلو أ رتمكوم كيس نم برعلأ

 ىبأ لاق رافصأ «.عبج وفص « موتكملا هللا رهش ن اضمر كيعد مينصأا

 عءنع عامجالا 2 اةلببع ابأ ال ةهنوفرصي جلك سانلا رباعألا
0 5 

 ىو خلس بلعت لاق ةخءاسلا 2 يناثلا 5 ةيلعلا لاقذ فرص

 أرجان ك-دهدسب نم برعلاأ نمو تاعاس اهلك .دمزالا ند ىردي 2

 ىودعااال .هيلغأ ذر تيدللل اى نزور" اذسهلو هدب. وماشتالا اوتاكو

 يلع ادر لوألا" لاقي علا +لاق "لوألا - عيبرب ءرفصا» الو اةريضا الذ

 تامو رجافو معمل ص ىو «نيفو عمر اح أدر ىوالأو رهشلا

 0 ا نك 0 لق تايدامج هعبج عدلا مااا

 3 د خدنرو 7 ندحو زنحأ او نتانح 5 انين

 ماسهبالل حمصي ال ليقف ىدامج وأ عيب ىلا ماسلا لجأ ل



١ 

0 

 ند 5 [ هو كاس نا دك اا 0 نسكت ع

 نوكت نأ مزليف ةينامق ضو تاسحن د ماي ْق لاك كانك عنق

 هعيج سيبكلا '“ هيلع 0 5 امناو تاس اهلك مايألا

 اتناعمجا لع عمج ةعمكالا «اسنوم ةنوهسي أوناكو نطو اكو ايلا

 عبحصلا فو ةبورتلا ىَخْنُش تناكو نوكسلاو ّمصلا اهبيم ىفو
 هنيفو مدآ فقلخ هيفو ةعملل مهب سيشلا هيف تعلط موي ريخ

 مرقت هيفو تام هيفو ةياور ىفو اهنم يرخأ هيفو ةّندل لخدأ
 اعيش اهيف هللا لأسي ملسم كبع اهقفاوي ال ةعاس هيفو ةعاسلا

 ةعيلل موي مايألا لضفأ ئناربطلا ىنع ثيدح ىفو هاطعأ الا

 هأور ثيدح ىفو ناضمر روهشلا لصفأو ردقلا ةليل ىايللا لضفأو

 هدا دليلا ةكلك ةليلد ليقي ناك دا, ناعالا _بعشا ىف ىقهيبلا

 ىف كلذ ىف تثيداحأل ميصلاب هداك 5 (ةدكان) ٠ رهزأ معيلو

 مهي طق معاص رطفأ ام راؤهلا كتيلح 5 امهريغو نيكجحصلا

 2-5 ناكو تءبسو كسا ىلع عمج تيسلا © قيففف. ةعبدلا

 لد نكمل د١ دلل 3 | مض ناذ (ةحئاف) «موصلاب هدارفا دركيو ًارايش

 ةيضقو ةفارللا تلاز نينجا اذا ناهوركم لاقيف كنب رغلي كقو

 0 للا وأ تورو هيلا م تسلل فيدو ا
 رس ابدا نينتالاب ميو. ءابيور سرغاا كي ىخألا مي لاق نابع نبا

 سيمشل مويو ءاطعو ذخأ مدي ءاعبرألا مدنو مد مدي ءانالتنا مدلو

 طخب أ ارو جيوزت مي عملا ميو ناطاسلا ىلع لوخد مسي

 00 ىلا رعم اتهنا كفا .انايبأ ىطايمدلا نيدلا فرش ظفامل

 ه) ةنعع 41, 15.



 5 كلو نينتالا مدبب رجاشلاو لحألا مدل لابو كسبسبلا مه. خيرتتلا

 سيمكل مهي باودلا اهيف ثبو ءاعبرألا مود رونلاو ءاثالتلا موي

 لهأ ليق ىقاكنا نبا لقو ةعئلل مهي رصعلا لعب !ملآ قلخمو

 موي ليجدنالا لعأ ليقيو دحألا مي فلخل هللا ًادتبا ةاروتلا

 هلللا ."ليشر نع انيلا١ ئينتا امين (ةوملسملا" نكن ليقتو ندا

 هخويش ىع ا ريرج نبأ فورو « تسدسلا مدي معلص

 نبا لاق «ةفئاطظ هيلا لامو هكاتخاو ىحألا ممي فلخل هللا ادتبأ

 معرلل نوال هناك أ 7| ن1 با و دجالا «طئلس يللا
 ةلامكلا :لكأ ا تع لص ىدلا مهلا وهو مديع نوملسملا هذختاف

 صرألا نأل ةديدش ةبارغ هيفف فباسلا ملسم ثيدحح امأو لاق

 ىراضبلا لق ىقو نيموي ىف تاومسلا مك مايأ ةعيرأ ىف تقلخ

 (ةحتاف) ؛ صصأ محو رابحألا كعك ١02 ةريره كا نع مضعب لاقو

 ىف سنوي نبأ هب حرص هدارفنا ىلع دحألا مهي مص دركي

 « دوحوو رسنلاب داتحأو نملاب داحا ىلع عمججي (ةدثاف) «هيبنتلا رصتخ#

 عمجو اك كات عسل كك م بّهملا جوتن 21 لاق نانتالا

 ملص ١ وح مهل" لككتسو' نوشأ اه همستت  "برعلا ١ تاناكو ا (نيناثأ ١ لع

 ئؤروا ملسما داؤرت ولعت لونا هكيفو تحلو ديف« لاف نيكد

 ةنيحلا معلم ١ ىبنلا "حف لاق ىدسع "ني: مضاعا نع قئادللا

 «قيبح دا :تلاضق , ىع“ءكلجم#ايندبلا قي ١ ناد كوروب نينكالا نك

 ءازابج هيمست برعلا تناكو ثلاثآو تاواثالت ىلع عمجج كملاب ءاتالتلا

 كنع ههنا ناكو عيبار ل تأو اعبرأ هعيجو ءايلا تلتم دودف ءاعبرالا

 ه. للاعذ هلو 3 داما هنأ سانلا هلا ىلع رهشتشاو اربد برع

 ن) 8فعع 54, 19.
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 ىلع عمجي الو لضفلاو ىلضفلاك ادرطم اسايق لعف ىلع عبجي

 ىهف رخاو لأ ان كتوم 2 درفم هثو وك ذم ا 1 الا لثاوألا

 نيعي امّناو قد 2- رَكألاو مطاوقو هيت 0 عمج

 ىلع الحلا انه دوصقلا 3 ىورخألا نود انه ةرخآلا ريدقت

 د1 اننا ىاكتلا ةفاؤلتكي كنك لا ةجيفر الو كتوحولا' :كاعلا
 0 06 5 ىدو تك و

 نأك ىوس هركذ مّدقمل رياغم فصو ىلع نالدي امنا امهو رَخآ
 الخ حا للجرو كيوب تررم لوقت افمكقتم 3 ارحأتنم دوجولا ىف

 ارخأتم هنوك نود كيز وو مدقتم رياغمل دفصو الا كلذ نم في

 ىرخألا ىدامجو قل جفب رخآلا عيبر نع اولحع اذهلو ادوجو

 ىلع ةلالدلا لص< ىتح ةرخآلا ىدامجو رسكلاب رخآلا عيبر ىلا

 ثينأتلا ءاث فذحت ةعبالا © ئدوجولا رخأتلا ىف جدوصقم

 وأ ةليللاب تخرأ نأ 0 ىدحا لاقيو دكدعلا ظفل ىم

 ند معلا وأ مويلاب فخير نأ "نانكاوا لح لاقيو توتو" ةنلملا
 نم اتَس دعبتأو تين هنو ءانلا " نزح زاج دودعملا نتفذح

- 

 لناكك « ثنوم أ عم تثنوبو 0 لما عم ركل رشعللا 0 لاو

 وهدي فا زاوج ةبوبيس ورع . را وادم وهذ لاقب ةلف رج

 مايالا ظافلأ ىف ةسماكلا هراتخلا ايفو رويشلا لك ىلا

 هنأ ىصتقي امم بّذهملا رش ىفو مايألا لوأ ره دحألا ءروهشلاو

 نابع نبأ ىلا هدنسب :«خكايرأت 8 ركاسع ىبأ ىورو عوبسألا و

 هتومسي برعلا تناكو: لحألا ءهايسف لحألا هللا كلخ ام لوأ لق

 وهو تيسلا عوبسألا لوأ نأ باوصلا انباككأ ورخأتم لاقو لوألا

 هللا قلخ ملسم ثيدحن ٍيناهنملاو ةضوولاو حرشلا ىف ىذلا



 ؛« نورشعو عسن رهشلا لاقف هل ليقف ىيرشعلاو عساتلا ىف نهيلع

 دارملف عرشلا ىف رهش لك بيردتلا ىف ىيفابلا انك ىلا ف

 انذار دككاعلا © ليل فيلكو ةضاختسملا ريش الا ىلالهلا هب

 لاق عرش ك6 الا اهموي ىلع ةقباس خايللا 9 ىلايللاب خ روف

 5 مالظ 3 قانترالا عم نوكي الو اولاق ايهانقتفف اقر انناك © ىلاعت

 ام لوأ فاحسا ىبأ نع ىّدسلا ىورو ءرونلا ىلع قباس وهف

 رونلاو اليل دلطا لكك ابعد زيم مك ةملظلاو رونلا هللا فقلخ

 ىلع لحفر اراهتت الا قتال >ميقلا نآاتيبتإ نكو تلق

 لوأ لاعبا لاخلا ! © ةليل هل موي لك نأ: ةقباس ممملا ةليلا نأ

 10 ليسا !.ا لكل مر هترعا ىازلوم عامل لِي ينك رهشلا 3 هليل

 نإ ,قولخ" :تالقل مق اتلخ ىيدلبللا مم تلخ ةكيلل 1

 7 دوجأ وهو اذك ىنم فصنللف فصنلا ىلا تلخ رشعلا

 نيرشعلا ىلا تيقب ةرشع عبرأل مث تيقب 3 8 ةرشع سيخ

 :تالسنال وأ عخاسل ىآ ةليلوختلو خا دا نرفع
 15 امذأ ليقو :هخالسنال وأ هخلسل وأ موي رخآل 300 مييلاا قو

 00 جذود امو ةرشعلال ليق تمذاو اقلطم ىضم اهب 7

 ىوف الو لايل ثالث ىلا لايل رشع لاقيف بح ريمم هنأل نيقبو

 ىف لاقيو خليل ةرشع ىدحا ىتحان درفمب زيمم نأ لح للك

 نيا |باتحلا نقو رَخألاو لقانا لاقي الو لسنا لوألا رشعلا

 20 ةركذتلا ىف هثنوركح هانلقن ليوط باوجحع كلذ ةيكح نع بحاش

 ' قوالاو نايل ىنأل اكءأللا هرشعلا فيفمر أل لوألا لوم نأ لضخ

 ه) ةؤصو 21,
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 نأ لاقف مورلا خيرات ىلع اوبتكا هضعب لاقف عيرَأتلا نم هنوفرعي

 0 ايبتكا لاقف نينرقلا ىذ نم نوبتكي هخضيرات لويضسي مورلا

 عيجأف هليق ناك نم حرط كام ماق الك سراف لاقف سران خبرات

 / رجعه نم خيرأتلا اوبتكف نينس رشع تناك ةرجهلا نأ ىلع جيأر

 أمد مصاع نب باهولا دبع انثكح ىدع نبا لاآقو ؛ معاص ىبنلا

 ا
 2 ([ا سا بذملا !ةاورلا_ليعتسا امل, ىروتلا ١ نايفس: لايق لاق

 وبساحت تيشلا متمهتا اذا ثايغ نب صفح لاقو خيراستلا

 م كيز نب فاح لقوا يع ميتكا ١ نم ىسو نس ىنعي نينسلاب

 9 خيرأتلا لتي نيبئاكلا ىلع .نعتسن

 ةرتلانلا تاعلا

 دل قفلعتت ىتش كئاوف ىف

 ىقو نيتالث نوكت ىلق ىتلا ةيلالهلا رهشألاب عروب امذا قو

 ” يردلا نود ثيدححلا ىف تعبت امك نيرشعو ع نويكت

 خصق ىف ه« ىلاعت لاق اهيلع كيوتف اًدبأ نوثالث  ىتلا ةيباسمل

 لق اعست اودادزاو ىينس تام: تالق مهفهك ىف اوتبلو فهكلا :لقأ

 ةيييش طفح قام تالق كو ةّيلالهلا ر 530 ةعستلا ةدايز نورسفملا

 او نياكت الا كيما دم انا ثيدحل ةيلالهلاب يراتلا ناك امثاو

 م ناف أورطفاف وقصر ذاو اوموصف هومتابأر اذا ثيلرددحو بئاكن

 لخدو ارهش هكاسن نم معاص ىأو «نيتالت ةّذعلا اوليكأن مكيلع 0

 0) 8ةعه 18, 4



 ول

 فعشلا ىف ىقييبلا هةكرخأ :هشللاارغ وما كلا ريش ركفلا

 هيلاعا ى ردحَح نب لضفلا بأ مالسالا جحيش لاق ىنسح هدانساو

 لوألا عمبر نم خيرأتلا ريخأت ىف ةبكلل ىع باولل لصح اذهب

 امناو ةركاهلا نم زييرأتلا لل عج ىلع ايقفنا أ كعب نكاملا أ

 هضيرأت ىف ىئوسقلا نايفس نب بوقعي لاقو «لوألا عيبر ىف تناك

 ميعت هنأ م ىفوصلا ىدبألا ىيك نب كح رفعج 0 0

 لذا رقع قب كييبع نح فونسالا نوعا قابجتا نيبال نحت سر

 جرود تيلا نسي ةرفا ا ةيسلا نسأر و هللا رهش مدرتكم ا

 ّي خيرانلا عضو ىف ببسلا قأيسو قرولا هيف برضيو خبراتنا

 انجل ىبع ليسا قييبالا يأ كنون ركاسعا نيا هلاك دانا

 موي ةرجاهلا ةنس مرصملا لوأ نأ ساوقلا نباب فورعملا قاروملا

 ةكام «عستو نيثالثو ثالث ةنسإ رايأ نم .ىماتلا مويلا سيبك

 © نينرفلا ىذلت

 يناجكا كاتيا

 هدئاوف ىف

 قيلاعتلا تاقوأر ددعلا ءةضقناو اهلولحو لاجألا ةفرعم اهنم

 نيبذالا بذك كلذب فرعتف قهنع ةاورلاو 2ديلاومو حومشلا تايغوو

 اة كاونما | نليدلا هيأ الي او كاكا هلا لاك ىيقداشلا ىلا

 أَ ىتا قيد حيد
 0-09 5 0 ١ 1 ع

 كيص رع نأ عفر لاق نارهم نب نوميم نع مكاشخو دوغلأ بدالا

 ىصم ىذلا وأ هيف نحن ىنَلا نابعش ىأ لاقن نابعش هلح
 اعيش سانلل اوعض معلص ىبنلا باككآأل لاق مث ِتآ وه ىذلا وأ

0( 8076 2, 2. 
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 001 ىف هرج قانا ةقرجلمل خروت لب الريع لاقف هتاذول

 ردع راشننسا لق دانزلا 0 نع نو ( عب را لطابلاو قش

 لوأ لق بيسملا نبا نع بخأو ةرجاهلا ىلع اوعيجأف عايرأتلا قف

 تسل هبتكف هتفالخ نم فصنو نيتنسل ريع ييِرَأَتلا بتك نم

 اكل كا لوو 4 ناظا قا ىف قلع ةروشعا يكل وح ةرتعا#

 دلاخ نب ةرق امنا ( ىذكادملا ىف كمحت نب قاع انكوح م

 0000و مدح مادا نسال نأ :قيزطتمل نبال يذ
 ماع نم نوبتكي خيراتلا هنومسي اميش نميلاب تيأر رمعل لاقف

 _- ايلف او 2 رمل ذيع ن١ اذنع لاكش ك رهشو ذك

 1 تسلا زجأ دج لاله وم قرا دعا
 ةافولاب لكاق لاقو ةكم نم ارجاهم يرخ نيح موق لاقو ثعبملاب

 لاك مما ةيحللا ىلا هدكم نب هلكردح ارخرأ لاففا | فدل

 ةيلهامل للهأ ناف بجي !ولاقف ةنسلا لوأ هريصنف أدين رهش ىأب

 ك1 م لاقو ناضمر رهش نورخا .لاقو هنومظعي اوناك

 لاقو ةكم نم هيف يرخ ىلا رهشلا نورخآ لاقو حلا هيف 15

 نك الرخا نامتعا لاقف :ةسيدملا هيف :مدنق: ىذا نهشلا» :نورخا

 5-5 ةدعلا ىف روهشلا لوأ وهو مارح رهش وهو ةنسلا لوأ مرحملا

 كلذ َناكو مركملا ةنسلا لو أاووريصف عدل نع سانلا قرصنم

 ؛« لوألا عيبر فصن ىف ةشع نتسس ةنس لاقيو ةرشع عبس ةنس

 ىورف ةنسلا لَو ركل لعجت اى ىرخأ ةتكن ىلع تفغقو تلق 0

 نا لا ل مم نب كيعس

 لاق رجفْلاو 5 ىلاعت ردلك“ لاق“ نابع" نفاذ رع طخ كلا

 0( 2 0 منجم 8



 نبأ انتذح ريغصلا محا قف احول نووظول ففي هتاف

 ملسم نب 0 اسد ميلقلا ف تالا ند بوقعيد 6 مير 2

 ىلا تيا" ق 30 لاق سابع نبا نع 'ناتيف قبر ورك 16

 2 نب ناسمتع نب ني لاقو ةنيحللا معاص نبتلا اهيف مدق

 5 ىبا :اند ىريبولا هللا نع نب بعصم انتدح هةظايرأت َّق 0

 ددعلا سانلا انطخل لعن ىب للهس ىع بأ نع مزاح 5

 اودع امناو هاقوتم نم الو معلص هللا ليسر ثعبم نم اوذعي

 ىفوتنم 5 شيرف خيرت ناكو بعصم لاق «ةنيدملا همدقم نم

 هك 3 ىراخدبلا نرخ 3 كتراوذ رخآ قاب ةريبغمأ نب مضاف

 «سانلا أطخأ لقي رثو هرخآ ىلا اودع ام ظفلب لهس تيدح

 ورع د قدح ند ءايركز 0 1 52 يي ىب كح لاقو

 رمل ا ا حاد 5 نم لوأ نأ رانيد نبا

 خيراتلا ىف ىراضبلا لقو رعل اهيلع ايما لكي نكو كيش

 ىب زيرعلا كبع آمن باهولا كبع نب علا كبع اب ريغصلا

 15 لاق ليقي بيسملا نب كيعس تعمس عفأر نب نامتع نع لمد

 موي نم ل هلا لاكمتخ نيرجاهملا عيجن خيراستلا يداك ىنه رع

 ةربس نأ نبأ نع ىدقاولا هاور خيرأتلا بتكن معلص ىبنلا رجاه

 نب نامتع 0 ُّ بسيد هتاكف عفار نب هللا كلكيع ( ملح

 سمح تا سس بأ ا لاق ىبعشلا َنح وكاسع نبأ ج رخأو

 20 مع راشنساف خراف خيرات اهل بيب 2 كليق نم انيناك ا

 عضعب لاقو معلص هللا لوبسر كثعبل را عاضعب لاتكف كلذ 1-

 4) 83. 80141 1280 حج 1863/4 11. ام



 فاي

 5 مب

 كلذك لوي ره مق نافوطلا نم اوخزاف احون هللا ثعب ىتح كلذ

 ليعامسا نب تخرأو ميعاربا قيرك نم اوخرأف ميعأربأ رح ىتح

 ىبل ّك بعك تام 58 كلذ لزب مثو داب ئم

 اوخراف لسيقلا مع .ناك .ىتح كداذك لوي ؛ملف هشتوم نم. اوخراف

 خيراشلا ًاديمرك 5 © ةرجهلا نم دع نوملسملا را مث هنم هت

 نكلا نا ا انتكك_ ةكيرات# قذ ركاشع» نب مشعل وبأ لاق ؛ جيلا

 نيكل ( نب ركل واسد ةيكلط  ىبا: ابا ةراسجا هريتغوأ ىروزرهشلا

 نبا نع مصاع وأ امد قاحتسأ نب سيح آند رد ليعامسا آند

 17 علتحا قكنلا»ا نأ كايش ىبازووع: لس نبأ ناد نع 2

 نب بوقعي أور ء؛لوألا عيبر رهش ىف ةنيدملا مق موي يح :يراشلاب

 قيس نبا ”نع» ميرجا نيازا نع ايفو نتا انهن نسنوج' آند 0

 لاق ؛ ارجاهم خلني ا مخلصا نى اردلا مدق مدد نم خيراتلا كاق هدأ

 تلق ءرمع ئيراتنلاب رمالا نأ ظوفحملاو بوصأ اذه ركاسع ىبا

 عومج ىف لامقلا ىبا طخ تيأرف لوألا ضعي ام ىلع تفقو

 ىبأ داتسألل طورشلا ىف باتك ىلع -تفقو سالصلا نبا لاق هل

 معاص للا لغرب رب هاكيبف رك ىدايؤلا شمكام ىب ديحت رهاط

 نأ ايلع رمأو' نارجت ىراصنل باتكلا بتك نيح ةرجهلاب خحْرَأ

 اذ نر يعاهلاب 5 روم اف ةركاهلا ىم سمخل ع دكا لبق بنكي

 ىف حيرص اذه لاقي دقو كلذ ىف هعبت رمعو معلص هللا  ليسر

 موب نرأ هنأ هيف لوألا ثيدالو سيخ ةنس عدرا ,لافي ادا

 مهي هلوق وو فرظلا ناف ةافانم ال هنأب باكيو ةنيدملا مودق

 2 يرأتلا تو ردصملاب لب م وهو لعفلاب اقلعتم, ملا هيدا مدق
 ع

 لماتف مويلا كلذ ىف رمألا نأ ال مويلا كلذب 0 نامبارمأار نأ



 مد

 ثصعبم نمو ىسوم ثعبد ىلأ فسوب كثدعبم نمو فسوب كثعبم

 نب نىديبع كتمعمس ىلا نراميلس كام نمو نامباس تام ىلا ىسوم

 ءللا لوسر اكس كتعءعمبم ل مدرم نب ىسيع كثنحعبم نمو مدر

 5 داني نيح تييبلا 0 أ ميعأرب دأ ا نم ليحل وب ا معلص

 0 ىلا تيببلا ناينب نم نحب نب ضر مث لييعتساو معلا

 مهجورضاب اوخرأ ةماهت نم موق يرخ املك ناكف كعب تقرفت

 نكبَفو دعس جورخ نم نور ّ لكحل ىنب نم ىقب نس

 ليغلا ىلأ ه-تالوصم نم ايخرأف ول ن دا ثنعك تام ىنح ديس

 10 ةركاهلا رع باطخلا ىدارمع 3 5 لأ ليغلا را خيرات ناكف

 هريرج ىبأ هجرخأ ءةرشع ىامت وأ ةرشع عبس ةنس كلذ ناكو

 ليسر كثعبم ىلآ ىسيع ثحعبم نمو هلوق أ ارصتنخا هخايرأت 3

 اًمأف كيبلا خيرات ىلع اذه نوكي نأ ىغبني لاقو معكص هللا

 نكرر سب 0 نو ةركابلا ب نك الا اوتو ملك ل مالا لعأ

 15 لاق لييفلا م مالا لبق نوخر وذاك اشيرف 0 ريغ كلذ

 لالكلاو ةلبج 00 روك للا 6 : نوخروي لا رداس ناكو

 0 ىذ ردنكسالا دهعب ىراصنلا تناكو «اثلا بالكلاو لوألا
 لف نكاسع ا يرخحأو « هكولع نوخروسي» سرفلا ,ناكو نينرقلا

 0 نب ىبيكإ ىنتدح طابخ نب ةفيلخ فقيوط نم هخرات

 0 خيرات سانلل لزي مل لاق ناريع نب زيزعلا دبع نع ىبعكلأ

 قوي ىملق جنتل نم» مدأ ظوبعنم) لولا ةارمدالا (ى: قوكروب اود

 ه) 1'هطو11 1و .٠.٠
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 هلوسر ىلع «مالسلاو ةالصلاو ؛ماعلا لماشلا لضفلا ىذ هلل كيل

 ىلع انخويش ضعبل تفقو لكقف دعبو « مركالا ديزع هبكملا

 لكل ل ايتك الو دليلك ديف ار علق خيرانلا ملكا باعك

 هب رقت ام هدئاوف نم باتكلا اذه ىف تععضوف اريقح الو دافتسي 0

 زيراتنا ملع ىف خيرامشلاب هتيمسو ىسلآلا هب ىلحنتو نيعألا

 © باوبأ .ىلع هتبذرو

 لولا اعلا

 خيراتلا ادتيم ىف

 ىنئااملا ره ىمح ني ”ئلع لاق .هضيرات؛ ىف. ةمتيح نأ ىبأ لق 0

 0 ىع قاض نيب كاست نع 0فا نا قع نع

 ردعناو ةنللا نم مدا طا ابل داك ىلا اص نب كيحم

 ثعب م خيرأتلا كلذ ناكف مدآ طوبه نم هونب 0 هلو

 كل نم كلهف قرغلا ناك ىتح وذ ثعبب ايخراف احون هللا

 نك لكو ءهقيرذو موتا طبع املخ ءضرألا هجو لع ناك نيما]5

 اطسو ماسل لعجغ اثالثأ هدلو نيب ضرألا مسق ةنيفسلا ىف ناك

 ناكايسو ةلجدو ا لينلاو سدحقملا تيب اهيفف ضرألا نم

 رخضنم نيب امو لينلا ىقرش ىلا نوشيف نيب ام كلذو نويقو ناكيجو

 اف لينلا 0 همسفق ماكل لعجو لامشلا رخنم أ بونثل حبر

 ىلا هءارو اف نويق نم ثنفاب مسق لعجو *روبدلا حير رخنم ىلا / ارو 5

 00 املف «ميعاربا ران ىلا ناؤوطلا نم زيراتلا ناكف ابصلا حير 0



 بانك

 خيرانلا ملع ىف 2 راهشلا

 هك قا ةق

 ةيرجالا #1 ةنس ةقباطملا
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